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1. OBJETIVO

Descrever  e  padronizar  o  protocolo  de  visita ao  paciente  internado  com  COVID-19

durante o banho de sol na área externa do HCAMP.

Obs.: Os profissionais envolvidos com a assistência direta ao paciente, deverão utilizar

paramentação completa, conforme Nota Técnica Nº 04/2020 ANVISA: gorro descartável,

óculos de proteção ou protetor facial, máscara N95/PFF2 ou equivalente, avental e luvas

de procedimento.

2. PROCEDIMENTO

Ordem Ação/Descrição
Agente

Executor

1

Identificar  o  paciente  elegível  a  visita  e  ao  banho  de  sol.

Critérios  de  inclusão:  internados  nas  unidades  críticas  e

semicríticas  há  mais  de  10  dias,  em  estabilidade  clínica

(estável  hemodinamicamente,  ausência  de  sinais  de

desconforto  respiratório  e  ar  ambiente  ou  cateter  nasal  <4

L/min para manter SpO2 > 93%.

Enfermeiro

Fisioterapeuta,

Médico e

Psicólogo

2

Contactar  o  familiar  ou  responsável  pelo  paciente  com

antecedência, apresentar a possibilidade de visita e realizar um

agendamento prévio. Critérios para elegibilidade do visitante:

até duas pessoas, acima de 18 anos, que tenha vínculo afetivo

com o paciente.

Psicólogo

3
Higienizar  a  cortina  do  abraço  na  data  da  visita,  com

quaternário de amônia.

Auxiliar de

higienização

4

Realizar  atendimento  psicológico  ao  paciente  previamente,

para avaliar estado emocional, preparando-o para o momento

da visita.

Psicólogo
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5

Receber  o(s)  familiar(es)  visitante(s)  na  recepção,  orientar

aguardar na área externa do hospital  e acionar a equipe de

Psicologia e Enfermagem.

Recepcionista

6

Posicionar a cortina do abraço na área de convivência externa,

que é uma área proibida de circulação, e será reservada para

uso exclusivo do projeto de banho de sol e visita.

Psicólogo(a)

7

Realizar  acolhimento  do(s)  familiar(es)  visitante(s),  (os  quais

devem  estar  utilizando  máscaras,  conforme  previsto  na  Lei

Municipal Nº 10545 de 04/11/2020) e conduzi-lo(s) para a área

de convivência externa, pelo acesso lateral da Recepção, de

forma que o(s) familiar(es) não adentrem a Instituição.

Psicólogo(a)

8 Acionar condutor para transporte do paciente.  Enfermeiro

9

Mediante  a  chegada  do  condutor: Avaliar  marcadores

funcionais  (frequência  cardíaca,  frequência  respiratória,

pressão arterial, temperatura e saturação), além de verificar se

paciente encontra-se confortável para permanecer um período

fora do leito. Preparar o paciente para transporte, oferecer uma

máscara  cirúrgica,  manter  o  acesso  periférico  conectado  e

preparar dispositivo ventilatório, caso se aplique. Reservar um

oxímetro para acompanhar no transporte.

Fisioterapeuta

e/ou Técnico de

Enfermagem

10
Realizar  o  transporte  do  paciente  até  a  área  externa  do

Hospital, saindo pelo corredor da tomografia. 

Fisioterapeuta,

Condutor e

Técnico de

Enfermagem

11
Posicionar paciente e familiar(es) em lados opostos da cortina,

orientando-os quanto ao distanciamento necessário.
Psicólogo(a)

12 Manter vigilância durante todo o período da visita. Fisioterapeuta,

Técnico de
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Enfermagem,

Psicólogo(a) e

Condutor

13 Fornecer suporte emocional, caso necessário. Psicólogo(a)

14 Conduzir paciente de volta ao leito de origem.

Fisioterapeuta,

Técnico de

Enfermagem e

Condutor

15 Conduzir familiar(es) de volta à área externa da Recepção. Psicólogo(a)

16 Higienizar a cortina do abraço com quaternário de amônia.
Auxiliar de

higienização

3. SIGLAS

HCAMP – Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavirus

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SpO2 – Saturação Periférica de O2

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. DIS 044 – Rotina do Acompanhante do Paciente na Enfermaria.

2. POP 033  HCAMP –  Protocolo  de  suplementação  de  Oxigênio  em  pacientes  com

suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19.

3. Lei Municipal Nº 10545 de 04/11/2020 – Goiânia-GO.

4. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 

5. ANEXOS

– Não aplicável.
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